
          Wrocław …………….. 

Imię  

Nazwisko…………………………………………..adres…………………….…………….

działka nr  …………………………………………………………………………..…….. 

   Dane działkowca i nr działki 

 

Zawiadomienie działkowca       (w ramach realizacji prawa dostępu do danych) 

 

Zgodnie z art. 15 RODO, przekazujemy informacje dot. przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych przez Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Nad 

Widawą” we Wrocławiu adres :ul. Sołtysowicka b/n 51-169 Wrocław - ,email: 

biuro@rodnadwidawa.pl 

1. Cel przetwarzania danych: realizacja umowy dzierżawy działkowej, prowadzenie ROD 

i realizacja stosunku członkostwa w PZD*. 

2. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i 

powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, inne**  -. 

3. Odbiorcy danych osobowych: podmioty, z których usług korzysta PZD przy 

prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i 

obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest 

zobowiązane udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat od zakończenia stosunku 

wynikającego z umowy dzierżawy działkowej.  

5. Źródło pozyskania danych: zbywca prawa do działki/działkowiec/inne**  

6. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, 

a także ich przeniesienia; 

7. Osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania 

tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie 

uzyskanych danych osobowych. 

 

Działkowiec   podpisy dwóch członków Zarządu ROD  

 

……………………………………… 

(data i podpis ) 

 

* skreślić jeżeli działkowiec nie jest członkiem PZD;** niepotrzebne skreślić, brakujące uzupełnić  

Pouczenie: dokument należy przesłać listem poleconym lub uzyskać skwitowanie i  pozostawić w aktach 

działkowca dla celów dowodowych 

            Wrocław …………….. 

Imię  

Nazwisko…………………………………………..adres…………………….…………….

działka nr  …………………………………………………………………………..…….. 

   Dane działkowca i nr działki 

 

Zawiadomienie działkowca        (w ramach realizacji prawa dostępu do danych) 

 

Zgodnie z art. 15 RODO, przekazujemy informacje dot. przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych przez Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Nad 

Widawą” we Wrocławiu adres :ul. Sołtysowicka b/n 51-169 Wrocław - ,email: 

biuro@rodnadwidawa.pl 

9. Cel przetwarzania danych: realizacja umowy dzierżawy działkowej, prowadzenie ROD 

i realizacja stosunku członkostwa w PZD*. 

10. Kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, nr i 

powierzchnia działki rodzinnej, informacje finansowe związane z umową, inne**  -. 

11. Odbiorcy danych osobowych: podmioty, z których usług korzysta PZD przy 

prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i 

obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest 

zobowiązane udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

12. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 10 lat od zakończenia stosunku 

wynikającego z umowy dzierżawy działkowej.  

13. Źródło pozyskania danych: zbywca prawa do działki/działkowiec/inne**  

14. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, 

a także ich przeniesienia; 

15. Osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania 

tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

16. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie 

uzyskanych danych osobowych. 

 

Działkowiec   podpisy dwóch członków Zarządu ROD  

 

……………………………………… 

(data i podpis ) 

 

* skreślić jeżeli działkowiec nie jest członkiem PZD;** niepotrzebne skreślić, brakujące uzupełnić  

Pouczenie: dokument należy przesłać listem poleconym lub uzyskać skwitowanie i  pozostawić w aktach 

działkowca dla celów dowodowych 


